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 ثغى اهلل انشحًٍ انشحُى 
 "ولم سثٍ صدٍَ ػهًب " لبل رؼبنً 

  (يُىػخ)أعئهخ انشجكبد 
 : IP address v4كى ثذ يخظض نـ - 1

A- 4 
B- 8 
C- 32(*) 
D- 16 
E- 64 

 :  IP address v6كى ثبَذ يخظض نـ - 2

A- 4 
B- 8 
C- 32 
D- 16(*) 
E- 2 

 :v4 IP addressيب هٍ أطغش لًُخ ػششَخ فٍ  انجبَذ انىاحذ فٍ ػُىاٌ - 3

A- 0(*) 
B- 1 
C- 2 
D- 3 
E- -1 

 :v4 IP addressيب هٍ أكجش  لًُخ ػششَخ فٍ  انجبَذ انىاحذ فٍ ػُىاٌ - 4

A- 0 
B- 255(*) 
C- 8 
D- FF 
E- 254 

 :كى ثذ َىعذ فٍ انجبَذ انىاحذ- 5

A- 2 
B- 4 
C- 6 
D- 8(*) 
E- 1 

 : MAC addressكى ثبَذ يخظض نـ - 6

A- 48 
B- 2 
C- 4 
D- 8 
E- 6(*) 

 : Httpيب هى سلى انًُفز انزٌ َغزخذيه ثشورىكىل - 7

A- 95 
B- 443 
C- 23 
D- 80(*) 
E- 110 

  انزٍ رزمجم أكجش ػذد يٍ انًضُفبد؟IPيب هٍ فئخ انؼُبوٍَ - 8

A- Class A 
B- Class B 
C- Class C 
D- Class D 
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E- Class E 
 
 
 يب َىع انؼُبوٍَ انالصو اعزخذايه نكٍ ال َكىٌ انغهبص يشئًُب ػهً اإلَزشَذ؟- 9

A- انؼُبوٍَ انؼبيخ 
B- انؼُبوٍَ انخبطخ 
C-  انؼُبوٍَ يٍ انظفA  
D-  انؼُبوٍَ يٍ انظفC 
E- كم يب ركش خغأ 

 :َششح انغغش سصو انجُبَبد ثُبء ػهً- 10

A-  ٍَػُبوI/O 
B-  ٍَػُبوIP 
C-  ٍَػُبوMAC 
D- ػُبوٍَ انشجكخ 
E-  ػُبوٍَ انًكشساد 

 ػُذيب َغزخذو انًغًؼبد ثذاًل يٍ انًجذالد يب انزٌ َحذس نؼذد انزظبديبد ػهً انشجكخ؟- 11

A- َزضاَذ 
B- َزُبلض 
C- ال َزغُش 
D-  َضداد ػذدcollision domain  
E- Both A and D 

  يٍ ثٍُ انؼُبوٍَ انزبنُخ؟ hostيب هٍ انؼُبوٍَ انزٍ َغزغُغ أٌ َغزخذيهب أٌ  يضُف -  12

A- 197.21.155.255/24 
B- 291.141.12.11/16 
C- 171.212.255.14(*)/16 
D- 127.14.17.216 
E- كم يب ركش طحُح 

  شجكخ فشػُخ؟62يٍ ثٍُ األلُؼخ انزبنُخ يب هى انمُبع انزٌ َغضئ انشجكخ إنً - 13

A- 255.255.240.0 
B- 255.192.0.0 
C- 255.255.255.252(*) 
D- 255.255.248.0 
E- 255.255.0.0 

   127.0.0.1ػهً يبرا َذل انؼُىاٌ - 14

A- (*)ٍانغهبص انًحه 
B- ثىاثخ افزشاضُخ 
C- DNS خبدو 
D- DHCPخبدو  
E- Both C and D 

 :يب انجُُخ انغجىغشافُخ انزٍ رزغهت اعزخذاو وطالد يٍ َىع َهبَخ عشفُخ- 15

A- حهمُخ 
B- َغًُخ 
C- (*)خغُخ 
D- كم يب عُك 
E- Both A and B 

 ؟ Ethernetػهً يغزىي أٌ عجمبد َؼًم - 16

A- انزغجُك 
B- انشجكخ 
C- انُمم 
D- انفُضَبئُخ 
E- (*)عًُغ يب عجك خبعئ 

 
 



  khaledyassinkh@gmail.comخالد الشيخ                                                              .  إعداد مـ

 7 يٍ 3 

 خالد الشيخ. مـ: إعداد 

 
 
 

 : انغجمخ انضبنضخ هٍ عجمخ OSIفٍ ًَىرط - 17

A- سثظ انجُبَبد 
B- انزمذَى 
C- انغهغخ 
D- انُمم 
E- (*)عًُغ يب عجك خبعئ 

 ؟  collision domainيب هى انغهبص انزٌ َؼضل أو َفظم َغبلبد انزظبدو - 18

A-  عغشbridge  
B-  يىعهrouter  
C-  يجذلswitch  
D- (*)كم يب عجك 
E-  انًغًغHUB  

  ؟STP و  UTPيب انىظُفخ  انشئُغُخ نالنزىاء فٍ كجالد - 19

A- رًُغ اَكغبس األعالن 
B- (*)رحًٍ اإلشبساد يٍ انزشىَش 
C- رىطُم األعالن انًىعجخ يغ األعالن انغبنجخ 
D- فظم األعالن ػٍ األصواط 
E- كم يب ركش طحُح 

 : فٍ انشصو انىاسدح Data linkأٌ يٍ األعهضح انزبنُخ ال َمشأ رشوَغخ ثشورىكىل عجمخ سثظ انجُبَبد - 20

A- (*) يغًغhub 
B-  عغشbridge 
C-  يىعهrouter 
D-  يجذلswitch 
E- Both B and D     

 يٍ يهمى إنً ػًُم ػجش خظ هبرف يغزخذيًب عهبص يىدو  100MBيب نىلذ انزٌ َغزغشله إسعبل يهف حغًه - 21

 ؟ 33Kbpsعشػزه 

A- 256دلُمخ  
B- 305دلُمخ  
C- 404(*)دلُمخ  
D- 600دلُمخ  
E- 452دلُمخ  

 ؟IP و انؼُىاٌ انًُغمٍ MACانفشق ثٍُ انؼُىاٌ انًبدٌ - 22

A-  ٌػُىاIP ثذ 32 ثذ و انؼُىاٌ انًبدٌ صبثذ و عىنه  48 يزغُش و عىنه  
B-  ٌػُىاIP ثذ  32 ثذ و انؼُىاٌ انًبدٌ صبثذ و عىنه  48 صبثذ و عىنه  
C- (*) ٌػُىاIP ثذ 48 ثذ و انؼُىاٌ انًبدٌ صبثذ و عىنه  32 يزغُش و عىنه  
D-  ٌػُىاIP ثذ 32 ثذ و انؼُىاٌ انًبدٌ يزغُش و عىنه  48 يزغُش و عىنه  
E-  ٌػُىاIP ثذ 32 ثذ و انؼُىاٌ انًبدٌ صبثذ و عىنه  48 صبثذ و عىنه  
F- ال فشق ثُُهًب 

 يب انًؼهىيبد انزٍ َحزىٌ ػهُهب أٌ ػُىاٌ ػزبدٌ؟- 23

A-  ٌػُىاIP  
B-  سيضIP 
C- سيض انششكخ انًظُؼخ 
D- سلى رغهغهٍ نُىع انجغبلخ 
E- Both C and D(*) 

 َكىٌ  subnet mask=255.255.255.252 و لًُخ لُبع انزفشع 195.212.31.0 ثؼُىاٌ Cنذَُب شجكخ يٍ انفئخ - 24

 :ػذد انشجكبد انفشػُخ و ػذد األعهضح فٍ كم شجكخ فشػُخ انًًكٍ اعزخذايهب هى

A-  59 عهبص 2 شجكخ فشػُخ و  
B- 72 عهبص2 شجكخ فشػُخ و  
C- 55 عهبص2 شجكخ فشػُخ و  
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D- 60 عهبص2 شجكخ فشػُخ و  
E- (*)كم يب ركش خغأ 

 : نهشجكخ انفشػُخ انضبنضخ هى broadcastَزجغ نهغؤال انغبثك يجبششح ػُىاٌ انجش انؼبو - 25

A- 195.212.31.7 
B- 195.212.31.11 
C- 195.212.31.15(*) 
D- 195.212.31.19 
E- 195.212.31.23 

 يٍ يهمى إنً  ػًُم ػجش وعُظ شجكخ عشػزه 100MBيب هى ألم ولذ َغزغشله إسعبل يهف حغًه -   26

2.48832Gbps؟  

A- 0.44صبَُخ  
B- 0.12صبَُخ  
C- 0.32(*)صبَُخ  
D- 0.99صبَُخ  
E- 0.62صبَُخ  

 ثبعزالو انجُبَبد؟ (إلشاس)يب هى انجشورىكىل انزٌ َىنذ إشؼبس - 27

A- IP 
B- UDP 
C- ICMP 
D- )*(TCP 
E- ARP 

 ؟ Base T 10يغًغ  أو يجذل فٍ  يب هٍ ألظً يغبفخ رفظم ثٍُ أٌ عهبص ثبعزخذاو - 28

A- 100(*)متر  
B- 200يزش  
C- 300يزش  
D- 400يزش  
E- 500يزش  

  َؼًم انًىعه؟OSIػهً أٌ عجمخ فٍ ًَىرط - 29

A- Physical layer 
B- Data link 
C- Network layer(*) 
D- Transport Layer 
E- Application layer 

 
  ؟ROM و RAMانفشق ثٍُ انزاكشح - 30

A- (*) راكشحRAM يحزىَبرهب يزغُشح و رضُغ ػُذيب َىلف انغهبص و راكشح ROM ًيحزىَبرهب صبثزخ و دائًخ و حز 

 ػُذيب َزىلف انغهبص 
B-  راكشحRAM يحزىَبرهب صبثزخ و رضُغ ػُذيب َىلف انغهبص و راكشح ROM ًيحزىَبرهب صبثزخ و دائًخ و حز 

 ػُذيب َزىلف انغهبص 

C-  راكشحRAM يحزىَبرهب يزغُشح و رضُغ ػُذيب َىلف انغهبص و راكشح ROM ًيحزىَبرهب يزغُشح و دائًخ و حز 

 ػُذيب َزىلف انغهبص 
D-  راكشحRAM يحزىَبرهب صبثزخ و ال  رضُغ ػُذيب َىلف انغهبص و راكشح ROM ًيحزىَبرهب صبثزخ و دائًخ و حز 

 ػُذيب َزىلف انغهبص 

E-  راكشحRAM يحزىَبرهب يزغُشح و  رضُغ ػُذيب َىلف انغهبص و راكشح ROM ًيحزىَبرهب يزغُشح و دائًخ و حز 

 ػُذيب َزىلف انغهبص 
F- ال فشق ثُُهًب 

 :ػُذيب َىطم ػذح شجكبد يحهُخ ثبعزخذاو يىعهبد َحظم ػهً- 31

A- شجكخ واعؼخ 
B- (*) شجكخ عبيؼخ 
C- َغبق رجهُغ 
D- َغبق رظبدو 
E- شجكخ إلهًُُخ 
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 ؟UTPيب انزٌ ًَكٍ اعزخذايه نىطم عهبصٌ كًجُىرش ثبعزخذاو كجم - 32

A-  يجذلSwitch  
B-  يىصعHUB  
C- كجم ػجىس 
D- Both B and C  
E- (*)كم يب عجك 

 
 يب هى انؼًىد انزٌ َحزىٌ ػهً ػُىاٌ انًىعه انزٌ َغت اعزخذايه نهىطىل  Windowsفٍ عذول انزىعُه فٍ - 33

 إنً شجكخ أو يضُف يؼٍُ؟

A- Network Destination 
B- Network 
C- Gate Way(*) 
D- Interface 
E- Metric 

 : يكبفئ Bandwidthػشع انحضيخ - 34

A- عىل انكجم 
B- يمذاس انضُبع ضًٍ انكجم 
C- Bit rate  
D- ػشع انكجم 
E- يذي انكجم 

 يىعىد ػهً شجكخ أخشي ثأٌ عشَمخ  PC2 إنً  Data يىعىد ػهً انشجكخ و كبٌ َشَذ إسعبل  PC1إرا كبٌ نذَُب - 35

 :(يٍ انُغبس إنً انًٍُُ) PC2 إنً PC1رزى ػًهُخ رغهُف انجُبَبد انًشعهخ  يٍ 

A- Data , Frame, packet , segment , Bit 
B- Frame ,Data , packet , segment , Bit 
C- Data , Frame, packet , Bit , segment 
D- Data , Frame, segment , Packet , Bit 
E- Data , segment, packet , Frame , Bit(*) 

36 -1.44 MB ٌ1 َكبفئ ثبنجذ  ػهًب أKB=1024 Byte : 

A- 120795995 bits(*) 
B- 1509949 bits 
C- 188743 bits 
D- 9663676416 bits 
E- 2010235412301 bits 

 : هى 119.2انمًُخ انضُبئُخ  نهؼذد انضًبٍَ - 37

A- 0010011001.010 
B- 001001100.010 
C- 00101010110.010 
D- 0101010001.001 
E- (*)كم يب عجك خبعئ 

 : هى 100100100001.100110انزًضُم انغذ ػششٌ نهؼذد انضُبئٍ - 38

A- 923.26 
B- 921.26 
C- 921.92 
D- 921.98(*) 
E- كم يب عجك خبعئ 

 :رمبط عشػخ انًؼبنظ فٍ انحبعت- 39

A- انجبود 
B- انجبَذ 
C- انجذ 
D- (*)انهشرض 
E- Both A and C and B 

 : هى XORػكظ - 40
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A- OR 
B- AND 
C- NAND 
D- NOT 
E- XOR(*) 

 : هى XOR 255 20َبرظ انؼًهُخ - 41

A- 256 
B- 255 
C- 235(*) 
D- 300 
E- كم يب عجك خبعئ 

 :ًَُكٍ يٍ (انزشفُش)انزؼًُخ - 42

A- ٍُكشف انًؼهىيبد نألشخبص غُش انًخىن 
B- ٍُكشف انًؼهىيبد  نألشخبص انًخىن 
C- حًبَخ انًؼهىيبد و عشَزهب 
D- كم يب عجك 
E- Both B and C(*) 

 : َحزبط إنً Dial- up connectionنهمُبو ثـ - 43

A-  خظ ارظبلLine 
B-  يىدوmodem 
C-  حبعىةcomputer  
D- (*)كم يب عجك 
E- Both B and C 

 :َزأنف ػُىاٌ انشجكخ ثشكم ػبو فٍ عجمخ انشجكبد يٍ- 44

A-  , subnet number Network Number 

B- Subnet Number, host number  
C- Network Number, subnet number  
D- Network Number, host  number(*)  
E- كم يب عجك خبعئ 

 رذل ػهً S حُش  S/BWيب هٍ انؼىايم انزٍ رغؼم انضيٍ انزٌ َغزغشله َمم يهف يٍ عهبص إنً آخش أكضش يٍ - 45

 : (Bandwidth) رذل ػهً ػشع انُغبق BWحغى انًهف و 

A- ٍُػذد انًغزخذي 
B- َىع انًهف و َىع وحبنخ األعهضح 
C- َىع انجشورىكىل 
D- Both B and C 
E- (*)كم يب عجك 

 :  broadcast domainيب انغهبص  انمبدس ػهً ػضل يغبل انجش انؼبو - 46

A-  انًغًغHUB 
B-  انًجذلSwitch 
C- (*) انًىعهRouter 
D-  انغغشBridge 
E- Both B and C,D 

 : broadcast Domainيب هى انغهبص انزٌ َضَذ - 47

A-  انًغًغHUB 
B-  انًجذلSwitch 
C- (*) انًىعهRouter 
D-  انغغشBridge 
E- Both B and C,D 

 :يٍ أَىاع كجالد  انهُف انجظشٌ- 48

A- ٌانًحىس 
B- أحبدٌ األًَبط 
C- يزؼذد األًَبط 
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D- UTP 
E- Both B,C 

 : وطالد يٍ َىعUTP َغزخذو  Ethernetفٍ حبنخ - 49

A- RG58 
B- RJ11 
C- RJ45(*) 
D- RS232 
E- كم يب عجك خبعئ 

 :يب هى انفشق ثٍُ نُف ضىئٍ أحبدٌ و نُف ضىئٍ يزؼذد األًَبط- 50

A- (*) ٍَغزخذو أحبدٌ انًُظ  إشبسح يٍ َىع نُضس و ًَزذ إنً يغبفبد عىَهخ عذا أيب يزؼذد األًَبط فُغزخذو صُبئ
  و ًَزذ إنً يغبفبد ألمLEDلبرف نهضىء 

B-  َغزخذو أحبدٌ انًُظ  إشبسح يٍ َىعLED ٍو ًَزذ إنً يغبفبد عىَهخ عذا أيب يزؼذد األًَبط فُغزخذو صُبئ 

 لبرف نهضىء نُضس و ًَزذ إنً يغبفبد ألم
C-  َغزخذو أحبدٌ انًُظ  إشبسح يٍ َىعLED ٍو ًَزذ إنً يغبفبد لظُشح عذا أيب يزؼذد األًَبط فُغزخذو صُبئ 

  و ًَزذ إنً يغبفبد  أعىلLEDلبرف نهضىء 
D-  ٍَغزخذو أحبدٌ انًُظ  إشبسح يٍ َىع نُضس و ًَزذ إنً يغبفبد لظُشح عذا أيب يزؼذد األًَبط فُغزخذو صُبئ

  و ًَزذ إنً يغبفبد أعىلLEDلبرف نهضىء 
E-  ٍَغزخذو أحبدٌ انًُظ  إشبسح يٍ َىع نُضس و ًَزذ إنً يغبفبد عىَهخ عذا أيب يزؼذد األًَبط فُغزخذو صُبئ

 لبرف نهضىء نُضس و ًَزذ إنً يغبفبد ألم
 

 :VLANيٍ فىائذ انشجكخ انًحهُخ االفزشاضُخ - 51

a.  رضُُك يغبل انجش انؼبو(Broadcast domain)  
b.  رمهُم ػشع انُغبقbandwidth ػهً انشجكخ  
c. انزغضئخ انًُغمُخ نهشجكخ 
d.  لذ َكىٌ هُبن ػذح حىاعُت فُضَبئُب يىعىدٍَ فٍ َفظ انشجكخ نكُهًب يفظىنٍُ يُغمُب 
e. (*)كل ما سبق 

 
  :وحذح لُبط انغؼخ انزخضَُُخ نهحبعىةيٍ - 52

a.  انزُشا ثبَذterabyte 

b.  انغُغب ثبَذGaga byte  

c.  انًُغب ثبَذmegabyte  

d. ثبَذ اإلكغب Exabyte 

e.  )*( كل ما سبق

:  هclient/serverٍ و عشَمخ االرظبل  peer to peerانفشق ثٍُ عشَمخ االرظبل - 53

a. ٌال َىعذ فشق ثُُهًب فبنغشَمزبٌ يزشبثهزب 
b.  ٍفpeer to peer  ركىٌ كم انحىاعُت يزكبفئخ ثبنشجكخ و ال َىعذ حبعت أعبعٍ َمىد ثمُخ انحىاعُت و ال 

 َىعذ حبعت سئُغٍ نهشجكخ َمىو ثزُظُى ػًهُبد انُمم client/server ثًُُب فٍ  routerرغزغُغ أٌ رحىٌ 

  نهشجكخ  accessنهجُبَبد و ػًهُبد انذخىل 
c.  ٍفpeer to peer  ركىٌ كم انحىاعُت يزكبفئخ ثبنشجكخ و ال َىعذ حبعت أعبعٍ َمىد ثمُخ انحىاعُت و 

 َىعذ حبعت سئُغٍ نهشجكخ َمىو ثزُظُى ػًهُبد انُمم client/server ثًُُب فٍ  routerًَكٍ أٌ رحىٌ 

 نهشجكخ   accessنهجُبَبد و ػًهُبد انذخىل 

 

d. كم يب عجك خبعئ 
 اَزهذ األعئهخ

 (و يب رىفُمٍ إال ثبهلل)
 ..نُظ انًىد هى انخغبسح انكجشي" 

 .. "انخغبسح انكجشي هٍ يب ًَىد فُُب و َحٍ أحُبء
 

 كم اثٍ أَضً و إٌ عبنذ عاليزُه
                    َىيًب ػهً آنخ حذثبء يحًىُل


